
THÔNG BÁO KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC  

CẤP HỌC VIỆN NĂM HỌC 2019-2020 

 

Nhằm mục đích tăng cường niềm yêu thích Toán học và NCKH, Bộ môn Toán – Khoa Công 

nghệ thông tin phối hợp cùng Hội sinh viên Học viện tổ chức kỳ thi Olympic Toán học Cấp học 

viện năm học 2019-2020 và tuyển chọn sinh viên tham gia ôn tập thi Vòng 2 chọn Đội tuyển 

tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc năm 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 

4/2020 tại Thành phố Huế). 

ĐĂNG KÝ 

Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

 Ngày thi dự kiến 23/11/2019. 

 Sinh viên có thể đăng ký thi 1 trong 2 môn hoặc cả 2 môn Đại số và Giải tích. 

 Thời hạn đăng ký 19/11/2019. 

 Hoàn thành form đăng ký trực tuyến: FORM (link ĐK 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzltvIkAxLBEcL9hqlahJjvXlldKhKMu-

G6HBfge8rRz1Kqw/viewform?usp=pp_url). 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

 Môn Giải tích: kiến thức toán phổ thông bao gồm dãy số, hàm số,  giới hạn, đạo hàm và 

ứng dụng , nguyên hàm và tích phân. Đề cương GT link: 

https://drive.google.com/open?id=1Nxa1je0SFxE6lt7T3VaR3qWa_nr_0MSZ 

 

 Môn Đại số: kiến thức về đa thức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính. Đề 

cương ĐS link: 

https://drive.google.com/open?id=1NSeQtUw5Kb90Wl94cu28prgPDPnFxLxS. 

 

QUYỀN LỢI 

 Đối với kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp Học viện: 

Cơ cấu giải thưởng đối với mỗi môn Đại số và Giải tích 

- 01 Giải Nhất:  

+ 500.000 đồng 

+ 10.0 điểm thi kết thúc học phần Toán học kỳ 1 năm học 2019 – 2020  

+ Giấy chứng nhận. 

- 01 Giải Nhì: 

+ 300.000 đồng 

+ 10.0 điểm thi kết thúc học phần Toán học kỳ 1 năm học 2019 – 2020  

+ Giấy chứng nhận. 

https://form.jotform.co/72805986404868
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzltvIkAxLBEcL9hqlahJjvXlldKhKMu-G6HBfge8rRz1Kqw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzltvIkAxLBEcL9hqlahJjvXlldKhKMu-G6HBfge8rRz1Kqw/viewform?usp=pp_url
https://drive.google.com/open?id=1Nxa1je0SFxE6lt7T3VaR3qWa_nr_0MSZ
https://drive.google.com/open?id=1NSeQtUw5Kb90Wl94cu28prgPDPnFxLxS


- 02 Giải ba: 

+ 200.000 đồng 

+ 9.0 điểm thi kết thúc học phần Toán học kỳ 1 năm học 2019 – 2020  

+ Giấy chứng nhận. 

- 02 Giải khuyến khích: 

+ 100.000 đồng 

+ 9.0 điểm thi giữa kỳ học phần Toán học kỳ 1 năm học 2019 – 2020  

+ Giấy chứng nhận. 

Chú ý:  

1. Cơ cấu giải thưởng có thể được điều chỉnh nhỏ dựa trên kết quả thực tế của sinh viên 

tham dự kỳ thi. 

2. Sau kỳ thi cấp Học viện, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tối đa10 sinh viên có điểm cao nhất 

môn Đại số và 10 sinh viên có điểm cao nhất môn Giải tích để tổ chức ôn tập thi Vòng 

hai,  chọn đội tuyển đại diện cho Học viện tham gia kỳ thi Toàn quốc. Đội tuyển chính 

thức của Học viện tham gia kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc dự kiến sẽ 

gồm 10 sinh viên (05 sinh viên thuộc đội Đại số, 05 sinh viên thuộc đội Giải tích). 

 

 Đối với kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc: 

- Đội tuyển đại diện cho Học viện tham gia thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc (dự 

kiến tại Đại học Huế) được Học viện tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, lưu trú, lệ phí tham dự 

kỳ thi. 

- Sinh viên đạt giải từ Khuyến khích trở lên được nhận giấy khen, tiền thưởng của Hội 

Toán học Việt Nam, của Học viện. 

- Sinh viên đạt giải Khuyến khích được ưu tiên 9.0 điểm tổng kết học phần Toán của học 

kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và nhận được 01 Học bổng bán phần (50% học phí) một khóa 

học Tin học bất kỳ do Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam tài trợ. 

- Sinh viên đạt từ giải Ba trở lên được ưu tiên 10.0 điểm tổng kết học phần Toán của học 

kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và nhận được 01 Học bổng Toàn phần (100% học phí) một 

khóa học Tin học bất kỳ do Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam tài 

trợ. 

 

Sinh viên có thể xem thông báo chi tiết, đề thi tham khảo tại đây. 

(https://fita.vnua.edu.vn/vi/bo-mon/bm-toan/cac-mon-giang-day/#olimpic) 


